
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Matematika merupakan mata pelajaran wajib untuk diajarkan mulai dari 

jenjang pendidikan dasar (UU nomor 20 tahun 2003). Matematika sering digunakan 

dalam setiap aktivitas baik yang disadari maupun tidak disadari. Matematika juga 

mata pelajaran dasar dari seluruh ilmu pengetahuan lainnya. Mata pelajaran 

matematika sangat penting untuk dipelajari karena dapat membentuk pribadi siswa 

menjadi berkualitas. Mempelajari matematika dapat mengasah dalam kemampuan 

menghitung, kemampuan mengukur, dan kemampuan memecahkan masalah.  

  Matematika sering dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang paling 

sulit bagi siswa (Endrasmoyo, 2018). Matematika yang dikenal sebagian siswa 

mata pelajaran yang banyak rumus. Persepsi negatif tersebut memberikan 

pandangan pada sebagian siswa anti dengan matematika sebelum mereka benar-

benar belajar matematika. Alasan siswa malas untuk belajar matematika bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya siswa tidak tertarik dengan 

matematika. Oleh karena itu, pentingnya inovasi pembelajaran matematika sangat 

perlu diperhatikan dengan mengemas pembelajaran matematika yang menarik bagi 

siswa. Pembelajaran matematika diperlukan penguatan konsep pada setiap materi 

agar ilmu atau materi yang sudah dipelajari bertahan lama dalam memori siswa.  

  Pembelajaran yang baik yaitu pembelajaran yang melalui perbuatan dan 

pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat faktanya saja karena hal
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 ini mudah untuk dilupakan siswa. Faktanya banyak guru yang masih menuntut 

siswa untuk hafalan materi tidak diimbangi dengan penanaman konsep. Padahal 

belajar menghafal itu pembelajaran yang dimana siswa dapat belajar dengan 

menghafal apa yang sudah diperolehnya dengan belajar bermakna (Heruman, 

2007). Sedangkan belajar bermakna adalah belajar memahami apa yang sudah 

diperolehnya, dan dikaitkan dengan keadaan lain sehingga apa yang dipelajari akan 

lebih mengerti. 

  Salah satu tujuan dari pelajaran matematika bagi siswa yaitu agar siswa 

mampu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurarat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah (Suraji, 2018). Matematika bukanlah kumpulan angka, 

simbol, rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, 

matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Matematika bukanlah kumpulan 

teknik pengerjaan yang hanya perlu dihafalkan saja sehingga siap pakai untuk 

menyelesaikan soal-soal. Belajar yang bermakna sangat bermakna untuk 

memahami sebuah konsep. Pemahaman konsep siswa tidak hanya sekedar tahu atau 

mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, akan tetapi siswa juga mampu 

mengungkapkan kembali konsep itu dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, 

memberikan interprestasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai 

dengan struktur kognitif yang dimiliki.  Karena pemahaman konsep matematika 

juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh guru, 

sebab itu guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang 

diharapkan.  
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 Mengantisipasi guru tidak salah konsep saat menyampaikan materi ke siswa 

sekolah dasar, maka guru harus mampu memahami konsep materi matematika. 

Konsep operasi hitung merupakan materi dasar yang harus dipahami oleh calon 

guru SD yaitu mahasiswa PGSD. Program studi PGSD di UMM memiliki 

kurikulum mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Sesuai dengan buku 

kurikulum akademik 2016/2017, mata kuliah yang berkaitan dengan matematika 

jurusan PGSD yaitu statistik, kajian matematika, pembelajaran matematika SD 1, 

dan pembelajaran matematika SD 2. 

 Berdasarkan wawancara pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan mahasiswa 

PGSD yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Muhammadiyah Malang, masih 

ada mahasiswa yang belum paham dengan konsep operasi hitung. Hasil penelitian 

awal, peneliti menemukan beberapa masalah yang berasal dari konsep perkalian  

2x3. Hasil yang diperoleh dari penjabaran konsep perkalian 2x3 ada 2 jawaban yaitu 

2+2+2 dengan hasil 6 dan 3+3 dengan hasil 6. Kedua jawaban tersebut, sama-sama 

menghasilkan 6, tetapi langkah untuk menyelesaikan soal tersebut ada perbedaan. 

Jawaban pertama beranggapan penjumlahan berulang bilangan 2 sebanyak 3, 

sedangkan jawaban kedua yaitu penjumlahan  berulang bialangan 3 sebanyak 2. 

Perbedaan jawaban tersebut kemungkinan terjadi karena kurangnya pemahaman 

konsep tentang operasi hitung. Kedua jawaban tersebut kemungkinan besar konsep 

operasi hitung belum sepenuhnya bisa dipahami dengan baik oleh mahasiswa 

PGSD.  

 Pemahaman konsep memang sangat penting, jauh lebih penting lagi calon 

guru harus memiliki kemampuan mengajarkan konsep. Apabila calon guru mampu 

memahami konsep materi yang akan di ajarkan, tetapi tidak paham mengenai cara 
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mengajarkan konsep. Sebaliknya, apabila calon guru tidak memahami konsep 

materi yang akan di ajarkan, tetapi dalam hal menyampaikan materi sangat paham 

maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Oleh karena itu, antara konsep 

materi dan kemampuan mengajarkan konsep harus seimbang. Sehingga guru 

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal.  

 Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang 

berkualitas. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang profesional yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. Kemampuan tersebut dapat diasah oleh calon guru dimulai dari 

dunia perkuliahan. Kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yaitu kemampuan professional. 

Kemampuan professional tersebut guru mampu secara konsep teoritis dan mampu 

memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya 

dalam kegiatan pembelajaran.  

 Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi, peneliti mengganggap 

bahwa perlu adanya gambaran tentang kemampuan mengajarkan konsep operasi 

hitung mahasiswa PGSD. Melalui gambaran tersebut, seorang calon guru Sekolah 

Dasar (SD) mampu memahami konsep materi yang akan diajarkan dan mampu 

mengajarkan konsep sesuai dengan kompetensi guru. Berbicara tentang 

pemahaman konsep, ada penelitian yang relevan dengan penelitian tesebut yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Rismawanti mahasiswa STKIP Persada 

Khatulistiwa Sintang. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep yang dimiliki subjek masih tergolong rendah. Terbukti hasil 
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presentase dari ketiga indikator  yaitu menjelaskan sebuah definisi dengan kata-kata 

sendiri sebanyak 73% mahasiswa berkategori baik, mampu membuat/ menyebutkan 

contoh dan bukan contoh sebanyak 13% dengan kategori sangat kurang, dan 

mampu menggunakan konsep dalam menyelesaikan masalah sebanyak 26% berada 

di kategori kurang.data tersebut dikumpulkan dari data tes kemampuan mahasiswa 

dalam memahami konsep matematika dan wawancara tidak terstruktur. Soal tes 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep 

terdiri atas 4 soal berbentuk essay dengan materi bulat dan operasinya. Hasil yang 

diperoleh oleh peneliti berkelanjutan untuk dosen merancang pembelajaran yang 

memfasilitasi mahasiswa untuk mengasah pemahaman konsep matematika 

sehingga pemahaman kosep mahasiswa dapat meningkat dan pembelajaran yang 

dilakukan bermakna dan mendalam.  

 Pentingnnya penelitian ini adalah mahasiswa sebagai calon guru memiliki 

kemampuan mengajarkan konsep dan pemahaman yang mendalam tentang topik 

atau konsep dalam pembelajaran matematika, maka akan dengan mudah 

memberikan pemahaman konsep kepada siswanya dan siswanya pun akan memiliki 

pemahaman konsep yang mendalam pula. Sebaliknya apabila mahasiswa sebagai 

calon guru tidak memiliki kemampuan profesional dan pemahaman konsep yang 

kuat, maka dampaknya mereka akan kesulitan untuk menjelaskan dan menanamkan 

konsep yang berimbas pada pemahaman konsep siswa yang diajar tidak akan 

mendalam dan siswa akan kesulitan untuk mempelajari konsep matematika pada 

jenjang pendidikan.  
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B. Rumusan Masalah 

Mengantisipasi calon guru tidak salah dalam menyampaikan materi konsep 

operasi hitung ke sekolah dasar, maka perlunya diadakan penelitian yang berkaitan 

dengan kemampuan calon guru. Berikut permasalahan pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pemahaman konsep operasi hitung mahasiswa PGSD UMM?  

2. Bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran mahasiswa PGSD UMM 

berdasarkan pemahaman konsep operasi hitung? 

3. Bagaimana cara mengajarkan konsep operasi hitung mahasiswa PGSD UMM? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman konsep operasi hitung mahasiswa PGSD 

UMM 

2. Untuk mendiskripsikan penyusunan perencanaan pembelajaran mahasiswa 

PGSD UMM berdasarkan pemahaman konsep operasi hitung 

3. Untuk mendiskripsikan cara mengajarkan konsep operasi hitung mahasiswa 

PGSD UMM 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh pihak baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 
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 Menambah wawasan ilmu pendidikan sekolah dasar dalam konteks 

pemahaman konsep matematika 

2. Manfaat Praktis 

 Memberikan informasi untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan 

kurikulum program srudi PGSD khususnya dalam pembelajaran matematika dan 

kelembagaan dapat mengetahui profil kelulusan mahasiswa PGSD. 

 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan masalah 

dalam penelitian ini lebih terfokuskan dan terarah. Berikut merupakan pembatasan 

masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Subjek penelitian adalah mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 

2016 

2. Pokok bahasan adalah pemahaman konsep, kemampuan merencanakan 

pembelajaran dan kemampuan mengajarkan konsep 

3. Indikator pemahaman konsep meliputi kemampuan menyatakan ulang sebuah 

konsep, Kemampuan menyebutkan contoh dan bukan contoh dari konsep, 

Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memlilih prosedur, 

Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan 

masalah . 
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F. Definisi Istilah

1. Pemahaman

Kemampuan untuk menyerap konsep dari materi atau bahan yang 

dipelajari (Susanto, 2013). 

2. Kemampuan

Kemampuan merupakan kapasistas seseorang untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam pekerjaan. Kemampuan terdiri dari dua faktor yaitu 

kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Robbins, 2010). 

3. Mengajarkan

Cara yang digunakan guru untuk mentransfer atau memberikan ilmu 

pengetahuan kepada siswa. (Solichin, 2006) 

4. Konsep Matematika

Suatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu 

pengertian yang berhubungan dengan simbol-simbol matematika (Sagala, 2014). 




